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Lata ostatnie odznaczaj11 si~ niezwyklym rozwojem zaintere
sowan dawn11 przeszlosci11 narod6w slowianskich i badan w te j 
dziedzinie. Przejawem tego byl u nas rozmach studi6w nad 
pocz11tkami spoleczenstwa i panstwa polskiego, uswietniony 
oficjalnymi obchodami Tysi11clecia. Podobnie w Zwi11zku Ra
dzieckim podj~to rozlegle prace badawcze nad kultuni dawnej 
Rusi, w Czechoslowacji nad pierwszym panstwem Slowian 
zachodnich - Wielkq Moraw11. Rozbudzenie zainteresowan naj
dawniejsz11 przeszlosci11 widac w Bulgarii, Jugoslawii i w kra
jach, kt6re niegdys zaj~te przez Slowian ulegly p6zniej germa
nizacji (Austria, NRD, NRF), romanizacji (Rumunia) lub ma
dziaryzacji O (W£:gry); na plan pierwszy wysuwajq si~ tu zwlasz
cza osi11gni£:cia archeolog6w i historyk6w w NRD. Przyczyny 
tego stanu rzeczy Sq r6:i:nej natury. Jedn& z istotniejszych 
bylo z pewnosci& totalne zagro:i:enie kultury spoleczenstw slo
wianskich ze strony zbrodniczego systemu hitlerowskiego pod
czas II wojny swiatowej, zagro:i:enie, kt6rego ideologiczn11 pod
budow~ stanowily pseudonaukowe teorie o ni:i:szosci kulturowej 
Slowian w przeszlosci. Z drugiej strony wa:i:na rola panstw 
o slowianskim obliczu etnicznym po wojnie i przemiany spo
leczno-polityczne, kt6re przyczynily si~ do upowszechnienia 
i pogl~bienia swiadomosci historycznej wsr6d szerokich warstw 
spoleczenstwa, powodujq wzrost zainteresowan zr6dlami kultu
ry slowianskiej u nas i na calym swiecie. 

Badacze polscy majq w tej dziedzinie wybitne zaslugi. Na 
czolowe miejsce wysuwa si~ niew11tpliwie wielki Slownik sta
rozytnosci slowiaiiskich, kt6rego pierwsze projekty powstaly ju:i: 
w okresie mi~dzywojennym, a kt6ry jest realizowany od 15 lat 
przy wsp6lpracy licznych j£:zykoznawc6w, historyk6w, archeo
log6w, historyk6w sztuki, literatury, etnograf6w, antropolo-
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g6w i in. przez Zaklad Slowianoznawstwa Polskiej Akademii 
Nauk (ukazaly siE: juz t. I-III i czE:sc 1. tomu IV, obejmujct
ce hasla od litery A do P). Z drugiej strony z inicjatywy pol
skiej odbyl siE: w 1965 roku w Warszawie I MiE:dzynarodowy 
Kongres Archeologii Slowianskiej, jeden z gl6wnych punkt6w 
obchod6w naukowych Tysictclecia Panstwa Polskiego, kt6ry 
zgromadzil archeolog6w-slawist6w i licznych przedstawicieli 
•dyscyplin pokrewnych z calego swiata. Kongres zorganizowany 
-przez Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii 
Nauk zostal uwienczony opublikowaniem w 7 tomach wszyst
kich referat6w, komunikat6w i dyskusji, kt6re dajct obraz ogro
mu osictgniE:c w dziedzinie badan nad dawnct kulturct slowiat'i
skq. Wyrazem wzmoionych zainteresowan slowianoznawczych 
byly tez liczne studia i rozprawy, wsr6d kt6rych na plan pier
wszy wysuwa siE: W. Hensla Slowianszczyzna wczesnosrednio
wieczna. Zarys kultury materialnej, dzielo H. Lowmianskiego Po
,czqtki Polski, potraktowane na szerokim, slowianskim tle (uka
zaly siE: dotctd 4 tomy), W. Molego Sztuka Slowian poludnio
wych; zostala wznowiona istotna dla rekonstrukcji dawnej 
przeszlosci monografia K. Moszynskiego Kultura ludowa Slo-

wian, i wiele innych. 
Zadaniem Malego slownika kultury dawnych Slowian jest 

uprzy stE:pnienie wynik6w tych badan szerszym krE:gom spole
czenstwa interesujqcym siE: poczqtkami naszej w!asnej kultury 
i bliskich nam innych narod6w slowianskich. W ok. 1500 has
lach przedstawiamy podscawowe pojE:cia, postacie, osrodki, za
bytki i odkrycia wazne dla poznania rozwoju kultury Slowian 
od samych ich poczcttk6w (si~gajqcych, jak mozna sqdzic, 2. po
lowy II tysiqclecia p.n.e.) az do przelomu XII/XIII w. n.e., kiedy 
stosunkowo jednorodna dawniej Slowianszczyzna podzieli!a si~ 
juz na panstwa i narodowosci o feudalnej strukturze spolecz
nej. Syntetyczny poglqd na calosc daje 14 artyku!6w, przed
stawiajqcych najwazniejsze problemy dawnej kultury slowian
·skiej. Szczuple ramy Slownika nie pozwolily na uwzglE:dnienie 
wielu pasjonujqcych wydarzen w dziejach badan slawistycz
nych; zdecydowalismy siE: wobec tego poswiE:cic osobny, piE:t
nasty, artykul tym sprawom. Zamieszczona na koncu bibliogra
-fia umozliwia poglE:bienie wiadomosci. Ze wzglE:du na odbiorcE: 
szczeg6lnie szeroko uwzglE:dnilismy w niej pozycje w jE:zyku 
-polskim, lecz podanie podstawowych prac obcojE:zycznych wy
da!o nam siE: r6wniez rzeczq pozytecznq. 

Nauka szybko postE:puje naprz6d i nie inaczej jest w dzie
<izinie badan natl kulturq dawnych Slowian; ogromny dyna-
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mizm nadajq tym poszukiwaniom zwlaszcza prowadzone z roz
machem prace archeologiczne. Stqd tez Czytelnik znajdzie u nas 
niekiedy wiadomosci, kt6re odbiegajq od 'i1stalen przedstawio
nych w innych pracach - nawet w wielkim Slowniku staro
zytnosci slowianskich. Staramy siE: jednak podac aktualny stan 
wiedzy o r6znych problemach, poglqdy najbardziej ustalone 
i _ jak siE: wydaje - uzasadnione. Pewne r6znice wynikac 
tez bE:dct z rozbieznosci w sqdach wsp6!autor6w, kt6rzy sygnujq 
opracowywane przez siebie hasla i podpisujq artyku!y. Roz
bieznosci Redakcja starala siE: ograniczyc do minimum, lecz nie
kiedy wydalo siE: rzeczi:t celow1:1 zasygnalizowanie r6znych pun
kt6w widzenia, pokazujqcych Czytelnikowi, ze nie mamy tu do 
czynienia ze sztywnym zasobem informacji, lecz naukq zywq, 
kt6ra postE:puje naprz6d zar6wno drogq nowych odkryc, jak 
i dyskusji. 

Slownik ma charakter popularnonaukowy, lecz nie oznacza 
to rezygnacji ze stosowania podstawowych termin6w facho
wych. Umozliwia to z jednej strony wiE:kszq precyzjE: sformu
lowan, z drugiej zas wprowadza tez nieco w kulisy pracy n ,m
kowej, co moze bye nieraz ciekawe dla Czytelnika. Pe·,vne 
klopoty nastrE:cza spolszczenie wielu imion os6b i nazw miej
scowosci. PrzyjE:lismy zasadE: zachowania spolszczonego brzmie
nia imion bardziej rozpowszechnionych w jE:zyku polskim (Ja
roslaw, Wlodzimierz itp.), oryginalnego zas, gdy chodzi o mniej 
znane (Kresimir, Ljudevit itp.). W przypadku nazw miejsco
wosci spolszczajqc podajemy w nawiasie ich aktualne brzmie
nie [Misnia (Meissen), Fraga (Praha) itp.], przy mniej znanych 
wylqcznie oryginalne (Levy Hradec, Teterow itp.). Nazwy, kt6-
rych rekonstrukcja jest dyskusyjna, podajemy w kilku wers
jach, odsylajqc do najbardziej, jak siE: zdaje, uzasadnionej 
(Brandenburg-+ Brenna, Hobolin-+ Hawelberg itp). Jesli chodzi 
o hasla dwuczlonowe (Gnieznienska bulla, luzycka kultura itp.), 
na plan pierwszy wysuwamy okreslenia specyfikujqce, co moze 
nie zawsze jest zgodne z duchem jE:zyka polskiego, lecz unika
my w ten spos6b tworzenia sztucznych grup tematycznych 
(np. zgrupowania kolo siebie wszystkich kultur archeologicz
nych). W celu ulatwienia korzystania ze Slownika podajemy 
jednak r6wniez wersjE: odwrotni:t, !1:1cz1:1c ze sobct niekiedy hasla 
o podobnym brzmieniu i stosujqc odsylacze (ksiE:ga -+Elblqska 
ksi,wa, --+Henrykowska ksii:ga itp.). OdstE:pujemy od tej za
sady wtedy, kiedy hasla tworzq ze sobq pewnq zwartct calosc 
(np. prawo) . Ilustracje uloione zgodnie z haslami w porzi:tdku 
alfabetycznym, tablice l1:1cz11ce nieco swobodniej uklad rzeczo-
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wy z alfabetycznym, mapy przegl,idowe, tablice genealogiczne 
i synchronizacyjna majq ulatwic korzystanie z calosci. 

Redakcja wyraza nadziej~, ze oddany do r,ik Czytelnika Maly 
slownik kultury dawnych Slowian przyczyni si~ do przyblize
nia mu przeszlosci, kt6ra choc oddalona lezy jednak u podstaw 
niespodziewanie wielu spraw, z kt6rymi styka si~ stale w dniu 
dzisiejszym. 

WSTE;P DO II WYDANIA 

Wznowienie Malega slawnika kultury dawnych Slowian po 
blisko 15 latach wymaga kilku slow wyjasnienia. Szybkie wy
czerpanie I wydania i pozytywne jego recenzje swiadczyly o ce
lowosci opracowania tego rodzaju leksykonu. Zainteresowanie 
wlasnymi tradycjami kulturowymi jak tez innych narod6w slo
wianskich nie oslablo, lecz raczej przybralo na sile. Opubliko
waniu nowej, uzupelnionej i poszerzonej wersji Slownika nie 
sprzyjajq obecne trudnosci wydawnicze, dlatego tez decydujemy 
si~ na fotomechaniczne jego wznowienie w nie zmienionej po
staci. 

Badania nad kulturq dawnej Slowianszczyzny posun~ly sii: 
w tym czasie oczywiscie naprz6d, nie zmienily one jednak w za
sadzie aktualnosci informacji zawartych w Malym slowniku. 
Dotyczy to zar6wno fakt6w szczeg6lowych, jak i syntetycznej 
wizji slowianskiej przeszlosci. Czytelnik pragm1cy poznac now
sze uj~cia tej tematyki znajdzie je przede wszystkim w kolej
nych tomach wielkiego Slownika starazytnosci slawianskich 
(t. IV, cz. 2. - t. VII, cz. 1., 1972-1982), jak tez zarysach: 
W. Szymanski, Slowianszczyzna wschodnia (1973), L. Lecieje
wicz, Slawianszczyzna zachadnia (1976), Z. Kurnatowska, Sla
wianszczyzna poludniowa (1977). Istotne dane zawierajq: 5-to
mowa Prahistaria ziem palskich, pod red. W. Hensla (1975-1981), 
J. Jazdzewskiego Pradzieje Europy srodkowej (1973), kolejny 
5 tom Poczqtkow Polski H. Lowmianskiego (1973) i tegoz uczo
nego Religia Slowian i jej upadek (1979) oraz A. Gieysztora 
Mitologia Slowian (1982). Na szczeg6lnq uwag~ zasluguje pomni
kowy Slownik praslowianski, pod red. F. Slawskiego (dotqd 
t. I-V, 1974-1984). Odnotowac tez trzeba wiele waznych publi
kacji za granicq, jak akta kongres6w archeologii slowianskiej 
w Berlinie (t. II-III, 1973) i Bratyslawie (t. I-II, 1979-1980), 
sympozjum poswi~conego Slowianom zachodnim i poludniowym 
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w Spoleto we Wloszech (1983), zarysy kultury: Slowian zachod
nich J. Herrmanna (wyd. III, 1981), Slowian wschodnich V.V. Se
dowa (1982), wczesnosredniowiecznej Bulgarii S. Vaklinova (1977, 
tlum. polskie 1984), D. Angelowa (1980) i wiele innych. Do nich 
tez na razie wypadnie odeslac Czytelnika, kt6ry chcialby po
gl~bic swojq wiedz~ na temat kultury najdawniejszej Slowian
szczyzny. 

Warszawa, maj 1985 

Lech Leciejewicz 


